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Munkás és munkáltató kapcsolata 

a salgótarjáni acélgyárban a korai 

kapitalizmus idõszakában

A  Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. a magyar kapitalista nagyipar egyik 
legjelentősebb vállalata volt. Ózdon, Salgótarjánban és Borsod nádasdon is vol-
tak gyárai, a gyárak szomszédságában pedig mintaértékű munkáslakótelepeket 
hozott létre. A  Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság több fúzió 
következtében 1881-ben jött létre.1 A  vállalat gazdaságtörténetével, tevékenysé-
gével, üzletpolitikájával és vezetőségével eltérő szempontrendszerek alaján több 
kutató foglalkozott, míg munkástársadalmát kevesen vizsgálták.2 A munkásság 
és munkáséletmód még mindig kevésbé kutatott Magyarországon, mint Nyugat-
Európában. A közép-európai, egykori szocialista blokk országaiban a nagyüzemi 
munkásság mint kutatási téma 1989 előtt ideológiailag terhelt és erősen cenzú-
rázott volt, majd a rendszerváltozást követően átmenetileg háttérbe szorult. Az 
1980-as évek első éveiben elindult egy tudományos diskurzus,3 amelynek nyomán 
az újabb történészgenerációk a mikrotörténelem, a városantropológia és az oral 
history módszertanával, a modern nemzetközi kutatásokhoz igazodva folytatták 

1 A szerző a MTA BTK Néprajztudományi Intézetének ifjúsági ösztöndíjas tudományos segéd-
munkatársa, salgótarjáni kutatásaimat a Munkás-társadalom-történet 116625 számú OTKA kutatás 
támogatja.

2 A vállalat ózdi gyáráról Berend T. Iván szerkesztett monográfiát. (Berend T. 1980), Nagy Péter 
az ózdi munkások életmódját vizsgálta az államosítás előtt (Nagy 2016), Réti R. László (Réti R. 
1977) egyaránt foglalkozik a Társaság elődvállalataival és a vezetők életrajzaival 1919–ig. Tomka 
Béla 1997–ben megírta a magyarországi bankok és iparvállalatok kapcsolatainak problémaköré-
be ágyazva a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű és a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank kapcsolatát. 
(Tomka 1999: 99., 102–103., 117–118., 140–142., 177. Illetve Tomka 1997: 37–46.) Gaučík István a vál-
lalat gazdasági elitjét vizsgálta (Gaučík 2011). Pogány Ágnes az osztrák, cseh és magyar kartellek 
közötti együttműködést vizsgálta. (Pogány 2005: 144–159). Mária Sarudyová a mai szlovákiai te-
rületeken található vasgyárak és olvasztók történetével foglalkozó munkájában tér ki többször a 
Rimamurány–Salgótarjáni Vasmű szlovákiai telephelyeire (Sarudyová 1993: 51–74). Általános gaz-
daságtörténeti kötetekben például lásd Berend  T. – Ránki György 1955: 131.; Berend T. –Ránki 1974: 
148.; Berend T. – Szuhay 1975: 87; 91; 97–99; 105; 113.) 

3 Hofer Tamás, Klaniczay Gábor, Voigt Vilmos, Sárkány Mihály és Niedermüller Péter a történe-
ti antropológia tudománytörténeti vonatkozási pontjainak elhelyezésével teremtették meg hazánk-
ban a téma kutatásának elméleti hátterét. (Hofer 1984; Klaniczay 1984; Voigt 1984;  1984; Nieder-
müller Péter 1984.)
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a magyar nagyüzemi munkásság kutatását.4 Régi adósságot kell ledolgoznia a 
történet- és társadalomtudományok művelőinek. Összefoglaló, akadé miai szin-
tű munkában a munkásság csak 2000-ben szerepelt először, a Magyar Nép rajz 
sorozat Társadalom című kötetében, ahol Paládi-Kovács Attila külön fejezetet 
szentelt neki.5 Szintén az 1980-as évek végétől jelentek meg a témám szempont-
jából kiemelkedő jelentőségű írások a hazai munkáskolóniákról, illetve a nagy-
ipari munka társadalmáról. A  19. századi nagyipari munkásság életkörülmé-
nyeivel és életmódjával kapcsolatos kutatások még mindig elenyésző számban 
állnak rendelkezésünkre a második világháború utáni kutatásokhoz képest. 6

4 A szocialista nagyüzemi munkásság kutatásában az elmúlt években egyre jelentősebb művek 
születtek, Horváth Sándor Sztálinvárossal kapcsolatos kutatásai az oral history módszertanára 
épülnek (Horváth 2004); Ispán Ágota Lídia a leninvárosi és Leninváros környéki falvak munkás-
életmódjával kapcsolatban ötvözi a történelem- és néprajz tudomány módszertanát (Ispán 2009; 
Ispán 2012)., Tóth Eszter Zsófia a szocialista munkásnőket és hétköznapokat helyezte oral history 
kutatásainak középpontjába. (Tóth  2003; Tóth 2007; Tóth-Murai 2014;), Bartha Eszter monográfi-
ájában a szocialista munkásság útját vizsgálta a kapitalizmusba (Bartha 2009.) és végül, de nem 
utolsó sorban Mark Pittaway foglalkozott részletesen a munkásság szerepével a magyar társada-
lomban, többek között a Rákosi korszak válságával kapcsolatban (Pittaway 2007). A munkásság 
szerepét az 1956-os eseményekben egy 2017-ben megjelent jelentős eredményeket felmutató tanul-
mánykötet foglalta össze, amelyben több szerző foglalkozott a munkástanácsok szerepével, illetve a 
munkás-önigazgatással (Varga 2017; Rainer M. 2017; Bartha 2017; Somlai 2017; Szegő 2017 ), de több 
tanulmány szólt kimondottan egy-egy gyár munkásainak lokális társadalmáról és a forradalmi ese-
mények gyári társadalomra gyakorolt hatásairól is. Papp Andrea Rudabánya munkásaival foglalko-
zott a Rákosi korszakban (Papp 2017), Bódy Zsombor az Ikarusz gyár munkásainak szerepét vizs-
gálta az 1956-os forradalomban (Bódy 2017), Nagy Péter az ózdi forradalmi eseményeket elemezte 
(Nagy 2017), Kiss András a Csepel Autógyárban lezajlott forradalmi eseményeket ismertette (Kiss 
2017), Alabán Péter pedig a dokumentumfilmek alapján elemezte a Kádár-korszak vidéki munkás-
ságát (Alabán 2017). A kötet bevezető tanulmánya pontos, összefoglaló képet ad a magyarországi 
munkásság második világháború utáni életmódjáról és lehetőségeiről (Valuch 2017a)

5 Paládi-Kovács 2000.
6 Körmöczi Katalin és Berey Katalin a Wekerle-telepről (Körmöczi 1980;, Körmöczi 1981; Berey 

1982); Gergely Katalin a Százados úti kislakásos telepről (Gergely 1987);, Peterdi Vera a MÁVAG 
kolóniáiról (Peterdi 1989);, Sz. Bányai Irén a gázgyári kolóniáról (Sz. Bányai 1996); Fűrészné Molnár 
Anikó a tatabányai (Fűrészné 1992); Olajos Csaba a Diósgyőr-vasgyári (Olajos 1998); Csontos Györ-
gyi és Vass Tibor pedig az ózdi munkáskolóniákról írt tanulmányt (Csontos – Vass 2001). Az ózdi 
acélgyári munkássággal Paládi-Kovács Attila néprajzkutató és Nagy Péter történész több tanulmány-
ban és monográfiájában részletesen foglalkozott. (Paládi-Kovács 2007; Nagy 2012; 2014; 2015; 2016) 
Borsodnádasdon Murányi István végzett kutatásokat a munkások lokális identitásával kapcsolatban. 
(Murányi 2012). Szvircsek Ferenc több publikációja a salgótarjáni acélgyárat állította középpontba 
(Szvircsek 1993.). A salgótarjáni acélgyári munkáskolónia átfogó néprajzi kutatását jelenleg e tanul-
mány szerzője végzi. R. Nagy József könyvében az északkelet-magyarországi munkáskolóniákon vég-
zett  kulturális antropológiai  vizsgálatainak eredményeit foglalta össze. (R. Nagy 2010). A munka 
világáról és a munka kikényszerítéséről szóló egyik legjobb elemzést Kuczi Tibor tette közzé 2011-ben. 
(Kuczi 2011.) Körner Zsuzsa a telepszerű lakásépítés kérdéskörét vizsgálta meg, ezzel járulva hozzá 
a munkásság életmódjának kutatásaihoz (Körner 2004.). Valuch Tibor a magyar munkásság tár-
sadalmának alapos áttekintését adta már az ezredfordulón megjelent monográfiájában(Valuch 2001. 
2013-234.) valamint a munkásságkutatással kapcsolatban 2012-es tanulmányában (Valuch 2012). Leg-
frissebb tanulmányában a munkásgenerációk kutatásának lehetőségét elemzi. (Valuch 2017b.)
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A salgótarjáni kolónia térbeli határait a bekötő utakat lezáró sorompók je-
lölték ki, időben pedig a mindenkori műszakváltást jelző gyári dudához alkal-
mazkodott a lakosság, ez határozta meg életritmusukat, napjaik beosztását és 
ez emelte ki őket a város szélesebb társadalmából. A munkások és a munkáltató 
kapcsolatának elemzéséhez több lényeges elem összetett vizsgálata szükséges, 
úgymint a munkabér, munkakörülmények, lakásviszonyok, köztisztaság, mun-
kásjóléti intézmények vagy az oktatás és a szabadidő megszervezése.

A  munkás és munkáltató viszonyát minden vállalat esetében országos 
szinten törvényi rendelkezések szabályozták, így ez alól nem volt kivétel a 
Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. sem. A  19. században a munka a ma-
gánszféra körébe tartozott és kimondottan patriarchális rendszer szabályozta.7 
Mindkét fél bizonyos kötelességekkel tartozott a másiknak.8 A kötelességek és 
kötelezettségek konkrét formáit azonban nem írta elő a törvény, ami a liberális 
jogfelfogásból fakadt.9

E szabályozások megszületését és törvénybeiktatását heves viták előzték meg. 
A liberális szemléletmód szerint a kötelező biztosítás, amikor kényszerszolida-
ritást vezet be, tulajdonképpen a magánviszonyoknak a területére hatol be.10 
A törvényelőkészítés folyamán mindez a magánjogi alapról való letérésként je-
lentkezett.11 Még az 1907-es törvény parlamenti tárgyalásánál is fölmerült, hogy 
legalább a jobb módú munkások esetében meg kellene őrizni a „magánjogi ala-
pot”.12 Mire a hivatalos törvényi szabályozás megindult, már több nagyvállalat 

7 Bódy 2003: 172.
8 A  munkaviszonyt Magyarországon az 1872-es Ipartörvény, az 1875-ös Kereskedelmi törvény, 

majd hosszú időre az 1884-es évi VIII. új Ipartörvény szabályozta. A munkavédelem terén az 1872. és 
főként az 1884. évi XVII. törvénycikk hozott jelentős változásokat, amely kimondta, hogy minden 
tulajdonos köteles biztosítani gyárában a biztonságos és egészséges munkavégzés, a munkavédelem 
feltételeit. 

1872. évi VIII. törvénycikk, III. fejezet 69. § Minden gyáros köteles gyárában saját költségén 
mindazt létesiteni és fenntartani, a mi tekintettel az iparüzlet és telep minőségére, a munkások 
életének és egészségének lehető biztositására szolgál. Valamint az 1884. évi XVII. törvénycikk:

114. § Minden gyáros köteles gyárában saját költségén mindazt létesiteni és fentartani, a mi te-
kintettel az iparüzlet és telep minőségére, a munkások életének és egészségének lehető biztositására 
szolgál. (30. §)

117. § A munkásoknak munkaközben ugy délelőtt, mint délután, fél-fél órai, délben pedig 1 órai 
szünidő engedendő. Azon gyárakban, melyekben a munka éjjel-nappal foly, a gyáros az éjjeli mun-
kára alkalmazott munkások kellő felváltásáról köteles gondoskodni. A  nappali munkát reggeli 
5 óra előtt kezdeni és esti 9 órán túl kiterjeszteni nem szabad.

118. § A gyáros köteles munkása bérét készpénzben és pedig – ha máskép nem egyezkedett – 
hetenkint kifizetni

Ezt követte az 1891-es kötelező betegbiztosítási törvény, illetve az ugyanezen évben keletkezett 
vasárnapi munkaszünetről szóló törvény és az 1893-as XXVIII. törvénycikk az ipari balesetmegelő-
zésről és az iparfelügyelők intézményéről rendelkezett. E törvényekről bővebben lásd: Bódy 2001.

9 Bódy 2004: 21.
10 A kötelező biztosítás és a liberalizmus elvi ütközéséről lásd Bódy 2010: 75–90
11 Pozsonyi kamara felterjesztése. MNL OL K 231. 39. cs.
12 Földes Béla felszólalása. Képviselőház Naplója. V. köt. 110. ülés 1907. febr. 16.
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kiterjedt szociális intézményhálózattal rendelkezett, tagjaik számára segélye-
ket, biztosításokat és nyugdíjakat nyújtottak. Számos iparvállalat kulturális lé-
tesítményeket, olvasóköröket működtetett, és különféle sportegyesületeket ho-
zott létre, köztük a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt is. Egy profitorientált 
vállalatnál mindezt nem (csak) a szolidaritás jegyében tették, hanem az ekkor 
már széles körben ismert – Henry Ford által bevezetett vállalati gondoskodás 
mintájára fordizmusnak nevezett – módszer alapján igyekeztek a munkásaik 
számára nyújtott megfelelő munkakörülményekkel és átlag feletti életszínvo-
nallal a termelés zavartalanságát és minőségét fenntartani. 

A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. országos viszonylatban is kiterjedt-
nek számító szociális intézményrendszerrel rendelkezett, amelynek kezdemé-
nyei már a 19. század első felében megjelentek. Egyik elődszervezete, a Murányi 
Unio 1809-től munkásai számára társládát tartott fenn és példáját több vasipari 
társulat is követte a térségben. A fúzió után az egységek társpénztárai 1882-ben 
egyesültek és kiterjedt jóléti intézményhálózat jött létre.13 A vállalati társpénztár 
az önsegélyezés egyik lehetséges formája volt. Különösen a bányászatban és a 
kohászatban volt elterjedt. Szervezeteik egyszerre töltötték be a beteg- és nyug-
díjbiztosító feladatait, de kezdetben baleset esetén tagjai nem részesülhettek 
juttatásokban. A  társládatagság balesetbiztosítást országos szinten csak 1907-
től jelentett, a Rimamurányi vállalatnál azonban már 1889-től bevezették a bal-
eseti kártalanítást is. Az alábbi idézet egy 1913-as ismertető füzetből származik, 
amely a Rima és társvállalatainak jóléti intézményeit mutatja be. „A gyári és bá-
nyaüzemek nyomán járó – fájdalom nem éppen ritka – balesetek anyagi nyomorúságán 
enyhítendő, a társulat már az 1898. évben balesetkártalanító intézményt alapított. Ez 
intézmény célja a baleset által előidézett részleges vagy teljes munkaképtelenség eseteiben 
a balesetet elszenvedett tag részére egy az alapszabályok idevágó szakaszainek megfelelő 
egyszer és mindenkori segélyt nyújtani, emellett azonban az illetőnek a társládaintéz-
mény keretében szerzett nyugdijigényei egészben megmaradnak. 

Halálos baleset alkalmával a baleseti segély az illető családjának vagy más hozzá-
tartozójának fizettetik ki. Ez a legmagasabb segély az elhalálozott tag napi keresetének 
500 szoros összegében van megállapítva. A balesetbiztosítás összes költségeit a társulat 
viseli, a munkásokra e címen semmiféle teher nem hárul. A biztosítási alap vagyona a 
társ- és betegsegélyező pénztár vagyonától elkülönítve kezeltetik, de az intézmény kezelése 
a társládai bizottságok hatáskörébe van utalva, e tekintetben tehát az ott elmondottak 
mérvadók.” 14 

13 A  Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság bányatárspénztárának alapszabálya 
(1929).

14 A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság és társvállalatai jóléti intézményeinek 
ismertetése, “Élet” Irodalmi és Nyomda Részvénytársaság, Budapest, 1913. [Szerző nélkül], 179. 
(A  továbbiakban Rima 1913.) A  kiadvány scannelt változatának rendelkezésemre bocsájtását ez 
úton szeretném megköszönni Liptay Péternek. Az eredeti példány magángyűjtemény. Tetmajer 
Alfréd vezérigazgató úr hagyatékából – Nagy Zoltán anyagai között található.
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A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság társ– és betegsegélye-
ző pénztára két, azelőtt egymástól függetlenül működő pénztár egyesüléséből 
jött létre. Ezek egyike a Rimamurányi kerület társ- és betegsegélyező pénztára, 
másik a Salgótarjáni kerület társ- és betegsegélyező pénztára. E két intézmény 
egyesülése a királyi bányahatóság jóváhagyása mellett 1902. évi január 1-jével 
ment végbe és az egyesülésre vonatkozó intézkedéseket az alapszabályok 46. 
paragrafusában fektették le.15 „A társpénztár célja és rendeltetése beálló munkakép-
telenség esetére férfitagjait, valamint elhalt munkás, illetve nyugbéres özvegyét az alap-
szabályszerűleg megállapított nyugbérrel ellátni s az apa elhalálozása esetén bizonyos 
korig az árvákat nevelési segélyben részesíteni.” 16  A balesetbiztosítási alapnak 1913-
ban már 17 000 tagja volt, szinte a teljes munkáslétszámot lefedte.17 A társláda 
pontos elszámolását minden naptári év végén elküldték a bányahatóságnak és 
minden társulati telepen kiplakátolták falragaszok formájában, tehát széles 
nyilvánosságot kapott.  

Az 1884. évi ipartörvény tette lehetővé az önálló iparosok részére, hogy a se-
gédek önkéntes alapon betegsegélyező pénztárt hozzanak létre munkahelyükön, 

15 Részletesebben a fent említett 1913-as publikáció jegyezte fel a társpénztárak történetét: 
„1. A Rimamurányvölgyi társpénztár eredete jóformán a társaság gyárainak alapításával egy ide-
jű, amennyiben az első társpénztári intézetet a ‘Murányi Unio’ munkásai részére már 1809. évben 
alapította. Tevékenysége körülbelül ugyanazon téren mozgott, mint a mai intézményé, ámbár írott 
alapszabályai nem maradtak fenn. Ez a társpénztár 1852. évig maradt működésben, amikor is a 
„Murányi Unio”-nak a „Rima Coalitio”-val való egyesülése alkalmából az intézetnek 22.000 váltó 
forintot tevő vagyona a tagok kérelmére és a bányatörvényszék hozzájárulása után az érdekeltek 
között felosztatott. Ugyanekkor szünt meg a ‘Rimai Coalitio’ társpénztára is, melyről még 
kevesebb irott adattal rendelkezünk. Annyit tudunk mindössze róla, hogy 1816-ban keletkezett s a 
Coalitio részéről évi 200 forint segélyadományban részesült. E két intézménytől a mai társpénztár-
ra tehát semmi vagyon át nem öröklődött; ellenben a ‘Gömöri Vasművelő Egyesület’ által Ózdon 
1847-ben alapított társpénztár csekély pénzkészletét (pontos számadat nincsen) 1857-ben, amikor az 
idevágó bányatörvénybeli intézkedéseknek megfelelő – a mai társládai intézmény egyik fő alkotó 
elemét képező ‘Rimamurányi kerületi társpénztár’ megalakult, ennek utalta át. 

2. A Salgótarjáni vasfinomító munkásainak társ- és betegsegélyező pénztára ideiglenes szabályok 
keretében már a társulat alapítását követő évben, tehát 1869-ben alakult meg; hatóságilag jóváha-
gyott alapszabályok keretében való működését azonban csak az 1873. évben kezdte meg.Ezek az 
alapszabályok 1882-ben – amikor a Salgótarjáni vasfinomító a Rimamurányi vasmű egyesülettel 
összeolvadt – kezelési tekintetben némi módosítást szenvedtek s a ‘Rimamurány-Salgótarjáni vas-
mű részvénytársaság salgótarjáni kerület munkásai társpénztári intézete alapszabályai’ elnevezés 
alatt lettek bányahatóságilag jóváhagyva. A rimamurányi és a salgótarjáni kerület társ- és betegsegé-
lyező pénztárai 1902. évig külön kezeltettek, amennyiben azoknak egymástól eltérő vagyoni állása a 
nyugdíjigények tekintetében egyező elbánást az ideig nem tett lehetővé. Ezt a különbséget a társulat 
bőkezű adományai időközben kiegyenlítvén, 1902. évben a társládák végleg egyesítettek s az egye-
sített intézetek ügykezelése a ‘Rimamurány-Salgótarjáni vasmű részvénytársaság társpénztárának 
alapszabályai’ elnevezés alatt 1902. október hó 16-án bányahatóságilag jóváhagyatott. A fent meg-
nevezett társ- és betegsegélyező pénztár az 1854. évi május hó 23-án nálunk is érvényesített osztrák 
bányatörvény 210-213. §-ai, valamint az ezt kiegészítő, a munkások betegség esetén való segélyezését 
rendező 1891: XIV. törvénycikk rendelkezéseinek megfelelően van szervezve.” Rima 1913: 177–178.

16 Rima 1913: 177.
17 Nagy 2012: 49.
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ezeket az ipartestületek ellenőrizték.18 A salgótarjáni önálló iparosok számára 
az ipartestület 1886-ban alapult, főként a tagok befizetéseivel, kisebb részben a 
munkaadók hozzájárulásával működött. A 200 ipartestületből 87, az ipartársu-
latokból 52 létesített betegeket segélyező intézményt.19 

„Az az iparos, aki képesítéshez kötött ipara gyakorlásával önként felhagyott, mint 
önkéntes tag mindaddig az ipartestület kötelékében maradhat, amíg a tagsági díjakat 
fizeti, azonban az ipartestületben sem cselekvő, sem szenvedő választójoga nincs. A gyá-
rosok önkéntes tagokul beléphetnek az ipartestületbe, ha kötelezettséget vállalnak arra 
nézve, hogy legalább öt éven át az ipartestület tagjai maradnak és a gyárosokra meg-
állapított felvételi és tagsági díjakat fizeti.” 20 Az említett tagsági díj folyamatosan 
emelkedett. A két világháború között (1934-ben) már 60 P volt és mindent meg-
tettek annak érdekében, hogy a nagyobb vállalatok vezetőségét a tagjaik sorában 
tudják. A  salgótarjáni gyár igazgatóságát 1937-ben bizalmas levélben felszólí-
tották, hogy haladéktalanul lépjenek be az Ipartestületbe. Az iparügyi minisz-
ter arra hivatkozott, hogy a salgótarjáni gyárigazgatók közül egyedül az acél-
gyári igazgató nem volt még tagja a testületnek. Az ügy folytatásaként Fabini 
Henrik, az akkori gyárigazgató körlevelet intézett az Üveggyár, Hirch gyár és a 
Kőszénbánya igazgatóságához, hogy megtudja, ők vajon valóban tagjai voltak-e 
az Ipartestületnek, de legnagyobb meglepetésére kiderült, hogy egyikük sem 
volt az. Az udvarias elutasító válasz után újabb miniszteri levél érkezett, amely 
keményebb hangnemben íródott és kilátásba helyezte, hogy ha önkéntes alapon 
nem lép be az acélgyár vezetősége az ipartestületbe, akkor „szolgálati úton a 
kellő lépéseket” meg fogják tenni. A széljegyzetelés alapján az acélgyár vezető-
sége (feltehetőleg maga a gyárigazgató, Fabini Henrik) nem értette, hogy vajon 
mit érthettek kellő lépések alatt. Viszont a levél hangneme miatt panaszt tett az 
iparügyi minisztériumnál. Kifejtette, hogy személyesen kivetnivalója nincs az 
önkéntes ipartestületi tagsággal, de nehezményezi, hogy nem tisztességes mó-
don próbálják elérni céljaikat.21  

A betegsegélyező pénztári tagság a tag és közvetlen családtagjai ingyenes kór-
házi kezelésre és ingyenes gyógyszerellátásra voltak jogosultak, ezen felül a biz-
tosított munkás felesége a szülést követően gyermekágyi segélyben is részesült. 
Ha húsz heti kezelést követően a beteg teljes gyógyulására nem láttak kilátást, 
kezdeményezték a nyugdíjazását.  A társládai és egyben betegsegélyező pénztári 

18 1884. évi XVII. törvénycikk IV. fejezet az ipartestületekről és a segélypénztárról: 143. § A segé-
dektől követelhető hozzájárulás nem lehet nagyobb, mint heti bérük 3 százaléka. Ez a hozzájárulás 
hetenkint szedendő be, illetőleg az iparos által a segélypénztár számára beszolgáltatandó. Az iparos 
minden egyes segédje után a segélypénztárhoz hozzá tartozik járulni; 145. § A segélypénztár kezelé-
sében az iparosok és a segédek egyenlő számban vesznek részt. A segélypénztár kezelő bizottságá-
nak elnöke az ipartestület elnöke. 

19 Nagy 2012: 49.
20 MNL OL Z 371 64. csomó 48. tétel A salgótarjáni ipartestület alapszabályai, 1934. január 4. 
21 Az Üveggyárnál a megkérdezett személy: Szenthe, a Hirschnél: Tarnay, a bányánál: Bérczy fő-

tanácsos szabadsága miatt Kuhinka titkár és Schreiner igazgató. MNL OL Z 371 64. csomó 48. tétel
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tagság a munkás keresetének 4%-ának levonásával járt, a társládai tagság külön 
csak 2% levonásával.22  

Külön nyugdíjintézete volt a társulat tisztségviselőinek. A  Rimamurány-
Salgótarjáni Vasmű Rt. tiszti nyugdíjintézetének 1903-ban kötelező tagjaivá vál-
tak a közös vezetésben levő Hernádvölgyi Magyar Vasipar Részvénytársaság és 
az Unio Cs. Kir. Szab. Vas- és Bádoggyár Társaság tisztviselői. A nyugdíjigény 
10 évnyi tagság után kezdődhetett és 35 év szolgálat után a tag nyugdíja a fix fize-
tésének a teljes összegét érhette el. Az elhalt nyugdíjintézeti tag törvényes özve-
gye élete fogytáig, vagy újbóli férjhezmeneteléig a teljes összeg 2/3 részét kapta. 
A gyermekek pedig 20 éves korukig az édesapjukat megillető nyugdíj 10%-át, a 
teljesen árva gyermekek a nyugdíj 20%-át kapták nevelési pótlék címen. A tiszti 
nyugdíjintézet vagyona a tagok járulékából, a társulat adományaiból és az élel-
mezési intézetek hasznának 1/3 részéből állt.

Egy 1913-ban publikált, vállalati érdekekből íródott kiadvány – megfelelő for-
ráskritikával – számos fontos információval szolgál a Rimamurány-Salgótarjáni 
Vasmű Rt. munkásjóléti intézményeivel kapcsolatban. A  bevezető soraiban 
egyértelműen és nyíltan megfogalmazza a kötet célját: „A ‘Rimamurányi’ társu-
lat vezetésében s a mult évtizedben irányítása alá került többi vasipari vállalatnál is 
kezdettől fogva az a törekvés nyilvánult meg, hogy munkásait és összes alkalmazottait 
necsak az anyagi érdekek kötelékével vonja közelebb magához, hanem bennök a válla-
lathoz, annak sikereihez való őszinte ragaszkodás érzését is felkeltse. E törekvés nyomán 
támadt bensőségteljes viszony bélyegét hordja magán a társulat legtöbb jóléti intézménye, 
amelyek alapításánál és vezetésénél egyaránt gondoskodó szeretet nyilatkozik meg, cáfo-
latául ama rágalmaknak, melyek a munkaadó társulatokat kivétel nélkül és célzatosan 
mint olyanokat állítják pellengérre, amelyek a munkások anyagi és erkölcsi gyarapodá-
sának érdekében semmit sem cselekszenek. Vajha a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű 
Részvénytársaság és testvérvállalatai jóléti intézményeinek alább következő részletes 
ismertetése valamivel hozzájárulna ama mesterségesen szakított rések betöméséhez, 
melyek ma a munkást a vállalkozóval való egyetértő bizalmas munkálkodás terén lép-
ten-nyomon végzetesen akadályozzák.” 23 

Az intézmények bemutatása a vallás jelentőségének hangsúlyozásával in-
dul, mivel a vállalat komoly hangsúlyt fektetett a munkásainak a valláserköl-
csi befolyásolására. 1912-1918 között összesen 47.571.32 K pénzösszeget költöttek 
templomok támogatására. A  Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. országos 
szinten és Salgótarján településen belül is jelentősen hozzájárult az elemi okta-
tás intézményi kiépítéséhez.24 Már a 19. században is működött az acélgyári te-
lepen elemi iskola, de az 1929-ben felépített új, modern berendezésekkel ellátott 
elemi iskolát a tanfelügyelők országos szinten példaértékűnek minősítették.25 

22 Rima 1913: 178.
23 Rima 1913: 5. 
24 A salgótarjáni acélgyári iskoláról lásd Balázs 1978; 1979; 1980.
25 MNL OL Z 371 63. csomó folio 140- 146. Jegyzőkönyv 1937. április 28.
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A Rimamurány-Salgótarjáni Társaság által fenntartott iskolák száma országos 
szinten is jelentős volt. Már az 1918. évben a Társaság 5 iskolakerületben tartott 
fönn elemi és iparostanonc iskolákat, amelyekben összesen 4060 diák tanult és 
102 tanító oktatott rendszeresen.26

1908-ban a Társulat árvaházat is alapított Likéren 116 férőhellyel, a kor leg-
magasabb színvonalán, 300.000 K önköltségen.27 A 116 főre épült árvaház 1910-
re népesült be teljesen. Kezdetben a nevelési teendőket 5 tanerő látta el. Az árva-
ház a szorosan vett tanítással nem foglalkozott, a gyermekek a társulat iskoláját 
látogatták. Egy 1918-as leírásban az alábbiakban határozzák meg az árvaház 
működését: „A gyermekek az intézetben gondos és szerető felügyelet alá kerülnek s jel-
lemüknek erkölcsös irányban való fejlődésére és munkaszeretetük ápolására kiváló súlyt 
helyeznek. A tanulás után fennmaradó szabad idejüket az árvák könnyebb házi teendők 
elvégzésével, külső munkával és testedző szórakozással töltik. A tisztaság és rendszeretet 
felkeltése céljából a növendékek maguk takarítják az összes általuk használt helyisége-
ket; a nagyobbak segítenek kisebb társaiknak az öltözködésnél, mosdásnál, fésülésnél; 
kerti munkát végeznek, résztvesznek az ásás, kapálás, veteményezés, ültetés, stb. mun-
kájánál. A leányok varrást, foldozást és kötést tanulnak és felváltva dolgoznak az intézet 
varróműhelyében, hol az intézeti fehérnemű elkészítésénél és javításánál segédkeznek. 
Az árvák szellemi oktatása mellett különös gond fordíttatik azok testi fejlődésére is. Az 
árvaház berendezése mindenben megfelel a modern higénia követelményeinek, tágas 
nappali és hálótermek, hegyi forrásvezetékből kitűnő ivóvíz állnak rendelkezésre s az 
egész épület központi fűtéssel van ellátva.” 28

Az elaggott vagy megrokkant munkásoknak a vállalat a zólyom megyei 
Bikás községben egy „rokkanttelepet” rendezett be egy üzemen kívül helyezett 
vasgyár munkásgyarmatából, még 1908-ban. A  15 házat felújították és kertet, 
valamint földet adtak mellé a telep lakóinak. Mivel a különböző telepeken élő 
munkások keresetének csak elenyésző részét képezte a lakbér és a vállalat le-
hetőséget biztosított a szövetkezeti lakásépítésre is, így önhibájukon kívül fel-
tehetőleg elenyésző számban maradtak nyugdíjas korú munkások fedél nélkül 
és szorultak rá a „bikási munkásrokkanttelepre”. „A rokkanttelepre való felvételért 
azon társládai bizottsághoz kell folyamodni, melynek működési területén az illető nyug-
béres lakik. A társládai bizottság indokolt előterjesztése alapján a felvétel felett a társulat 
vezérigazgatósága határoz.” 29

A  munkásjóléti intézmények és járandóságok vizsgálatakor nem szabad 
megfeledkezni a szórakozási lehetőségekről sem. Ahogyan a kulturális intéz-
mények, ugyanúgy a sport megszervezése is a gyár vezetőségének kezdeménye-
zésére indult el a 19. század végén, de a munkások igényével összhangban való-
sult meg. A salgótarjáni kolónián is felépült az Olvasó, vagy más néven Munkás 

26 Rima 1913: 14.
27 Rima 1913: 35 – 47.
28 Rima 1913: 36.
29 Rima 1913: 155.
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Kaszinó és a Tiszti Kaszinó. Utóbbiból nőttek ki a sportegyesületek. Az Olvasó 
tartotta fenn a könyvtárat, zenekart, dalárdát és a műkedvelők színjátszó cso-
portját is. A vállalat igyekezett a rekreációt szolgáló zöld pihenő terek kialakí-
tására. A Dolinka pihenőpark kiépítésére az első világháború után került sor 
Salgótarjánban. A fenyvessel és akácossal betelepített hegyoldal, a sportpálya és 
a játszótér gondozását a gyári kertészet látta el.

Az olvasóegyleti tagság is járt biztosításhoz hasonló előnyökkel. Előfordult, 
hogy fizettek temetési hozzájárulást is egy-egy elhunyt tagjuk hozzátartozóinak, 
bár ezek eseti segélyek voltak. „A  társulat rendszeresített intézményei útján, de a 
maga részéről is  minden lehetőt megtesz ugyan, hogy a betegség, váratlan haláleset 
vagy egyéb szerencsétlenség által súlytott munkáscsaládok nyomorán enyhítsen, de az 
ezirányban megnyilatkozó igények teljes kielégítésére nem mindenkor képes. A  társa-
dalmi úton gyakorolható jótékonyságnak tehát még mindig elég tág tér marad nyitva. 
Ennek a feladatnak a társulat telepein alakult nőegyesületek elismerésreméltó buzga-
lommal igyekeznek megfelelni.” 30 Az idézetben szereplő társadalmi szolidaritás 
jelentős szerepet játszott az acélgyáriak összetartozástudatában. A társadalmi 
háló összekötötte a tiszviselőt és a jól fizetett előmunkást a legszegényebb se-
gédmunkással és a hálót a nőegyletek asszonyai kapcsolták össze, akik a házi-
munkán és a család irányításán túl legfontosabb feladatuknak a jótékonyságot 
tartották. 

A  Rima, mint minden telephelyén, így Salgótarjánban is létesített élelme-
zési üzletet (hivatalosan provizorátnak, Salgótaránban leginkább magazinnak 
nevezték), ahol a vállalat alkalmazottai kedvezményesen tudtak vásárolni. Az 
üzletben csak a gyári dolgozók vásárolhattak és mindenki keresetének megfe-
lelően hitelt kapott, amelyre szabadon költekezhetett. A fizetés alkalmával le-
vonásra kerülő hitelezett összeg nem lehetett több a kereset kétharmadánál, a 
hiteleket egy külön könyvecskében vezették. Az élelmezési üzletek külön e célra 
szolgáló nagyobb vagy kisebb épületekben nyertek elhelyezést.31 Salgótarjánban 
egy különálló épületben és a munkáskaszinó melletti kisebb épületben kapott 
helyet. Az 1913-ashoz hasonló leírás született Dullien Ferenc, az óriásvállalat 
igazgatóhelyettesének tollából 1928-ban, amelyet Nagy Péter elemzett tanul-
mányában.32 Dullien leírja, hogy a Rima abból a célból hozta létre az élelme-
zési üzleteket, hogy munkásai kedvezményes árú és jó minőségű élelmiszert és 
olykor ruhaneműt is vásárolhassanak a telepeken.33 Az élelmezési intézetekhez 
tartozó épületek és felszerelések a társulat tiszti nyugdíjintézetének tulajdonát 
képezték. Ezek az üzletek a beszerzett termékeket minimális haszonnal to-
vábbították a fogyasztókhoz, és a teljes profitot a munkásjóléti egyesülésekhez 
juttatták: 1/3 részben a tisztviselők nyugdíjintézetéhez, 1/3 részben a munkások 

30 Rima 1913: 50.
31 Rima 1913: 161.
32 Dullien 1928. Idézi Nagy 2012: 21.
33 Dullien 1928: 3 – 4. Idézi Nagy 2012: 49.
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társládájához és 1/3 részben a munkások iskolaalapjához.34 Dullien Ferenc sze-
rint azért volt minderre szükség, mert csak így tudták kiküszöbölni „az egészséges 
verseny túlkapásait”35 a munkáskolóniákon. Az 1913-as publikáció szerzője kicsit 
nyakatekerten így fogalmazott: „A  társulat, tekintettel arra az általánosan ismert 
körülményre, hogy nagyobb munkástömegek összeverődésének helyein – főleg ha azok 
kereseti viszonyaik kedvezőek – a mindennapi szükségletek kielégítésére szolgáló élelmi 
és egyéb használati cikkek árai, megfelelő ellensúlyozó tényezők életbeléptetése nélkül, 
gyakran rendellenes magasságra emelkednek, munkásai megélhetési körülményeinek 
megkönnyítésére széles terjedelmű élelmező intézményt létesített.”36

Az üzletek a főbb élelmiszereken kívül ruházati árucikkeket, zöldséget, gyü-
mölcsöt és gabonaféléket is árultak.37 A  hússal való ellátásra mészárosokkal 
szerződtek.38 

A munkáskolóniák építésénél, a házak mögött disznóólakat is létrehozott a 
vállalat, hogy a családok megtermelhessék egyéni hússzükségletüket. A háború 
alatt kellett egyedül beszolgáltatniuk a vágásból származó húst. Egy 1917-es ren-
delkezés arra utasította a salgótarjáni kolónia lakosságát, hogy házi sertésvágás 
után az úgynevezett fehérárut az élelmiszerüzletbe bevételezzék, a húsáru pedig 
„kicsinyben maximális áron kiárusítandó” volt.39 

A pékárut a részvénytársaság gőzsütödéiből szállították.40 A kenyér árát kal-
kulációval állapították meg. Figyelembe vették a liszt árán felül a tüzifa minő-
ségét, mennyiségét és az árát is. Az üzletvezetőket a gallyak maximális haszno-
sítására kötelezték.41

Két élelmezési főüzlete volt a vállalatnak, az egyik Salgótarjánban, a másik 
Ózdon. A salgótarjánihoz a salgóbányai melléküzlet tartozott, míg az ózdihoz 
a bánszállási, somsályi, járdánházai, nádasdi és lucabányai melléküzletek, vala-
mint a likéri és vashegy-rákosi fióküzletek.42 

1917-ben szikvízgyárat43 is létesítettek Salgótarjánban és a nyári melegben a 
munkások ezzel csillapíthatták szomjukat. Az élelmiszerüzleteket egy boltve-
zető és egy pénztáros működtette, akik egymás munkáját is ellenőrizték. A sal-
gótarjáni üzletre vonatkozóan csak az 1920-as évektől maradtak fenn adatok. 
1926-ban Wach Frigyes volt a vezetője, majd Brezina Gyula lett, 1927-ben pedig 
már Bodnár Mátyás töltötte be a tisztséget, míg a pénztáros végig Takács Gyula 

34 Rima 1913: 161.
35 Nagy 2012: 29.
36 Rima 1913: 161.
37 Rima 1913: 163.
38 Dullien 1928: 3–4. Idézi Nagy 2012: 49.
39 MNL OL Z 371 63. cs. S–46/22.f. folio 198.
40 Nagy 2012: 28.
41 MNL OL Z 371 S–46/55. f. 1927/1928.
42 MNL OL Z 371 S–46/55. f. 1927/1928.
43 MNL OL Z 371 63.cs. S–46/22. f. folio 196.
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maradt. A salgóbányai üzleté ebben az időben Lipthay Elemér volt.44 A szigorú 
kontroll alatt működő üzletek kezelőit gyakran számon kérték. Bodnár Mátyást 
például 1927. június 9-én levélben utasították rá, hogy adjon magyarázatot, ho-
gyan lehetséges, hogy ugyanúgy 11 embert alkalmaz, mint elődje, mégis 26 pen-
gővel több költséget állapít meg rájuk? A  válaszlevél sajnos nem található az 
adott levéltári csomóban, de feltehetőleg azért cserélődött viszonylag gyorsan a 
salgótarjáni élelmezési üzlet kezelője, mert a gyárvezetés nem tűrt meg minimá-
lis pontatlanságot vagy nyerészkedést sem.45 

A boltkezelők jutalékot kaptak, de nem egyenlő mértékben. A salgótarjáni 
kezelőé magasabb volt, mint a salgóbányaié. Egészen pontosan a salgótarjáni 
kezelő az eladott áru után 5,5%-ban, illetve ital után 14,5%-ban, míg a salgóbá-
nyai az áru után 4%-ban és az ital után 11%-ban részesült. Példának okáért Wach 
kezelőnek az 1926. december havára megállapított jutalékkulcsa a kiadáson felü-
li összegként 449,16 pengőt eredményezett, amikor a kenyér ára 0,5 pengő volt.46 
Kétségkívül a salgótarjáni élelmezési üzlet legproblémásabb vezetője Zsarnay 
Zoltán volt. Ő nyerte meg a Szent Ferenc telepi fióküzlet vezetését is 1936-ban, 
amely leginkább azért volt jelentős, mert hosszas, éveken át tartó levelezés és 
elutasítások sora után végre sikerült elérnie a vállalat vezetőségének, hogy ha 
italmérést nem is (azt csak 1938-tól), de a dohányárusítást megkezdhessék ben-
ne. Még egy baráti levél is megőrződött a Dr. Eigner Tivadar miniszteri taná-
csos, a magyar királyi dohányjövedék igazgatója részére, amely azt kéri, hogy a 
tanácsos úr referálja el a dohányárusítási engedélyt, mert hosszú út vezetett az 
engedély megszerzéséig és most elakadt az ügy, többszöri érdeklődésre azt a vá-
laszt kapták, hogy a referens a tanácsos folyamatos elfoglaltságai miatt nem jut 
elé. Az elbírálást kérő levél feltehetőleg az eredeti másolata, aláírás nem szerepel 
rajta, így nem tudjuk, ki írta.47 

A  salgóbányai üzlet vezetője ekkor már Pogáts István és a rovancsolások 
során nála általában mindent rendben találtak. Nem úgy Zsarnay úrnál. 1938 
nyarán 200 pengő pénzbüntetést kellett fizetnie, mert a salgótarjáni élelmezési 
üzletben saját maga és a személyzete részére külön bort vásárolt, így főbenjáró 
bűnt követett el, idegen árut tartot a társulati cikkek között. Más ízű és foktar-
talmú borral manipulált a korcsmában. A bírság megfizetése helyett ráadásul 
a kantinos segédjére igyekezett hárítani az ügyet és a bírság mérséklését kér-
te. Állítása szerint többször is vásárolt magának és a személyzetének bort, leg-
utóbb egy 250 literes hordóval, de ezeket a borokat soha sem mérte ki „Amikor 
a kérdéses idegennek talált és látszó borért kérdőre vontam a kantinos segédemet, azt a 
választ kaptam tőle, hogy az igazán kis mennyiségben fogyó u.n. furmint bort régebbi 
maradványához – aminek az üveg aljában való állásából kifolyólag nem lehetett meg 

44 A most következő adatok forrása: MNL OL Z 371 S46/55. f. 1925/55. f. 
45 MNL OL Z 371 S46/55. f. 1925/55. f.
46 MNL OL Z 371 63. cs. S–46/55. f. 1927/1928.
47 MNL OL Z 371 S–46. t. 1936/1937.
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a szokott szesz tartalma – hozzáöntötte az olcsóbb fajta bort, ebből származott a talált 
és dokumentumként felhozott bor idegenszerűsége. Nincsen olyan italmérés a világon, 
ahol az állott és maradék bort ki ne mérnék s ezt tette a kantinosom is.” 48 Zsarnay 
szavahihetőségét védve levelezik az ügyvédje útján a Hitelvédő Egyesülettel, 
sőt a Magyar-Olasz Bankkal is az ügyben, de nem a legudvariasabb formában. 
A vállalat szigorúan megtiltotta neki, hogy magánlevelezésre a vállalati levele-
ző papírt használja. Végül teljesen kikelt magából, ironikus, fenyegető leveleket 
írt egyenesen az Országos Védegyletnek. Dr. Karátson Antal baráti hangvételű 
levélben hívta fel a vállalat figyelmét az illetlen viselkedésére, amely nem csak 
rossz színben tüntette fel a vállalatot, de a stílusa miatt is vállalhatatlan volt. 
A levelet Biró Pál elnök úrnak címezte a Nádor utcába. „Azt hiszem hibája a ma-
gyar gazdasági életnek, ha ilyen hangú levelekkel szemben nem tesz semmit, pedig az 
illem, a jóízlés és minden művelt emberhez illő kereskedelmi szokással is szöges ellentét-
ben álló. [...] az ilyen lehetetlen hangú levéllel nem minket bánt meg, hanem azt a céget, 
amelyiket szolgálni úgy kellene, hogy szerencséjének tartsa és az üzleti illemet, mellyel 
szemben akármilyen előneve van, kötelességei is kell, hogy legyenek.” 49 A Rima ismét 
megfedte levélben Zsarnayt, hogy megfeledkezett a kereskedői jómodorról és 
utasította, hogy csak és kizárólag udvarias hangvételű leveleket írjon. Végül az 
ügy rendeződött. Zsarnay befizette büntetését, bocsánatot kért és maradt üz-
letkezelő. Magyarország második világháborúba való belépéséig már a helyén 
maradt.

Az eltérő forrástípusok egyértelműen jónak tartották a vállalat egészségügyi 
ellátórendszerét. A  közegészségügyről még az 1876. évi XIV. törvénycikk ren-
delkezett, ebben határozták meg a magánkórházak felállításának rendjét és a 
kötelező védőoltások ügyét is.50 A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. előd-
vállalatának tekinthető Salgótarjáni Vasművelő Egyesület vasfinomító gyárának 
vezetősége a dolgozók egészségvédelme érdekében kezdetben az iskola mellett 
egy négy ágyas betegszobát létesített és egy felcsert alkalmazott. Állandó orvo-
sa ekkor még nem volt a telepnek. Salgó-Tarján első orvosát, Dr. Jungmann 
Mihályt hívták meg egészségügyi felügyelőnek, majd, miután 1872-ben kitört a 
kolerajárvány, sürgősen felépítették a vállalati kórházat és állandó orvosi ellátást 

48 MNL OL Z 371 63. cs. S–46/2. t. 1937–38. Zsarnay Zoltán levele 1938. június 1
49 MNL OL Z 371 63. cs. S–46/2. t. 1937–38 Dr. Karátson Antal 1938.
50 1. § A közegészségügy vezetése az állami igazgatás köréhez tartozik. 56. § Köz– és magán–kór-

házak és gyógyintézetek az illető törvényhatóság meghallgatásával csak a belügyminister engedé-
lyével állithatók fel. 59. § Közkórházi jelleggel fel nem ruházott kórházak és gyógyintézetek csupán 
oly betegek felvételére köteleztetnek, kikre nézve berendeztettek és idegen betegek befogadására, 
a rögtöni életveszély eseteit kivéve, nem szorithatók. 67. § Ha magán egyén, társulat vagy testület 
közkórházat saját vezetése alatt tart fenn, az az orvosi személyzetet maga nevezi ki, de a kinevezést 
a főispánnak bejelenteni tartozik […] 92. § A védhimlőoltási ügy állami intézmény; a hatóság a 
fennálló szabályok szerint intézkedik arról, hogy a védhimlőoltás a kellő segédlet kirendelésével 
akadálytalanul teljesittessék. 93. § A védhimlőoltás, esetleg a felnőttek ujra–oltása, évenként min-
den községben teljesitendő. […]
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is szerveztek a kolóniára.51 A kórháznak volt rendelője, műtője, 12 ágyas férfi és 
6 ágyas női kórterme, fürdőszobája, nővér és orvosi lakása és a lábadozó betegek 
számára fásított parkja. Külön járványkórházat is felállítottak nyolc ággyal és 
nővérlakással. A kolónia első orvosa dr. Vajda Ferenc lett.52 

1881-től, a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. magánkórházaiban az or-
vos pontos feladatait a személyre szóló szolgálati utasítása határozta meg, ame-
lyek szinte hiánytalanul mardtak fenn. Dr. Rudnay Imre salgótarjáni társládai 
orvos szolgálati utasítása 1906-ból így foglalja össze a legfontosabb feladatait: 
Reggelente rendel, igazgatja a kórházat, a „nehéz” betegekhez házhoz megy. 
„A betegek gyógykezelése kórházban és saját lakásukon történik. A családtagok – a kik-
re nézve a társládai alapszabályok gyógykezelés tekintetében megszorítólag intézkednek 
– rendesen lakásukon gyógyítandók s csak kivételes esetekben – az ápolási és élelmezési 
költségek megtérítése mellett – gyógykezelhetők a kórházban.” 53 

Az orvos személyesen állította össze a betegek számára a heti étrendet és 
az étlapok alapján a társládai helyi bizottság alapján jóváhagyott árszabály 
szerint havonta utalványozta a kórházi betegek élelmezésének költségeit. 
Közegészségügyi feladatokat is ellátott, így köteles volt a munkások otthonait 
látogatni. Havonta minimum egyszer az iskolát is látogatnia kellett. A  gyer-
mekek „védhimlőoltását” is ő látta el, valamint az új munkások egészségügyi 
felmérését. 1-3 napnyi szabadságigényét a társládai bizottságnál kellett előre be-
jelentenie, ezen felül a vezérigazgatósághoz is kérvényt kellett írnia. Ebben az 
időszakban már szervezett munkásbiztosítás működött a vállalatnál. 

A  salgótarjáni vállalati kórház megrendeléseit vizsgálva egyértelmű, hogy 
jelentős támogatásban részesítették a rászoruló családtagokat is, a biztosított 
férfi jogán. A mindannapi fogyóeszközökön felül, mint a sebészeti vatta, köt-
szer és a különböző műszerek, rendszeresen találkozunk szemüveg, műszem, 
lúdtalpbetét és drágább segédeszközök, olykor járógépek megrendeléseivel is. 
Az említett eszközök megrendelőlapján mindig név szerint fel vannak sorolva 
a rászorulók, hogy kinek a részére rendeli a kórház. A férfiak csak kb. 50%-ban 
szerepelnek ezeken a listákon, közel ugyanakkora arányban olvashatunk női ne-
veket és gyermekeket is. 1935-ben például Sztermen Ferencné, salgóbányai lakos 
gyermeke, Árpád részére rendelnek 62 P értékben járógépet a társadalombizto-
sítás terhére.54 Mindezeken felül rendszeresen fordultak a vezérigazgatósághoz 
is anyagi segítségért, általában fizetéselőleget kértek gyógykezelésre, olykor a 
gyerek egyetemi vizsgájára, gyerek kiházasítására. Ezeket az esetek túlnyomó 
többségében meg is kapták és havonta törlesztették. 

51 Lizsnyánszky – Hortobágyi – Erdős 1968: 53.
52 Lizsnyánszky – Hortobágyi – Erdős 1968: 54.
53 MNL OL Z 366 1232. o. sz. 34. cs Szolgálati utasítások az RMST tisztviselői részére – egyénen-

ként. 1899–1939. folio 1306.
54 MNL OL Z 371 62. cs. 1935. szeptember 6.



94 ◆ VÁRKONYI–NICKEL RÉKA

1938-ban a rudabányai Beke Károly bányairnok kért jelentős támogtást a ve-
zérigazgatóságtól, mert 4 éves csípőficamos kislányát Budapesten a Stefánia 
kórházban kellett műttetnie és kezeltetnie. A 11 hónapig tartó kezelés minden 
vagyonát felemésztette. Pontosan leírja a költségeit is. (90 P a havi lakhatásuk 
Budapesten, 70 P a speciális ágy elkészíttetése asztalossal, 40 P a speciális szék.) 
A  11 hónap alatt 30 P társpénztári támogatásban részesült, illetve a gyógyke-
zelést és az utazást a társpénztár fedezte, mégis mindent egybevetve így is 900 
P-be került gyermeke gyógykezeltetése. Erre hivatkozva kereken 300 P támoga-
tást kért, amelyet fenntartás nélkül meg is adtak neki.55 

A négy társulati kórház közül az ózdi volt a legnagyobb, a salgótarjáni utána 
következett. Az ápolási feladatokat mind a két helyen irgalmas rendi apácák 
látták el. A vállalati kórház szigorú vezérigazgatósági felügyelet alatt működött, 
mondhatni, hogy az orvos minden lépését, minden egyes ellátást és gyógyszer 
vagy egyéb felszerelés beszerzését a vállalat vezérigazgatóságának jelenteni kel-
lett, a legtöbb esetben előre jóvá is kellett hagyatni. Jó példa erre a salgótarjáni 
főorvos, Dr. Dörflinger János levelezésének részlete a vezérigazgatósággal 1937-
ből. „Azonban a gyakorlatban előadódhatnak olyan esetek, amelyeknek magánbeteg-
ként való kezelése orvosi etikai szempontból kifogás alá nem eshetnek, a betegnek anyagi 
kárt nem okoznak ellenkezőleg anyagi szempontból előnyt jelentnek.” 56 Hivatkozott 
például nemi betegre, aki nem akart megjelenni a nyilvános rendelésen, inkább 
másik orvohoz ment. A vezérigazgató levélben udvariasan elfogadta a főorvos 
úr érvelését, de szigorúan kimondta, hogy a körülményektől függetlenül társ-
pénztári orvos társpénztári tagot mint magánbeteget nem kezelhet. 

Az országos arányokat nézve elmondható, hogy 1938-ban még csak 304 kór-
ház működött 50 ezer férőhellyel, így kb. minden 10 ezer felnőtt lakosra 54 ágy 
jutott, tehát egy ágyra kb. 185 lakos esett. A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű 
salgótarjáni kórházában ezzel szemben 2100 dolgozóra esett 26 ágy,57 amely 
annyit jelentett, hogy ha ezt a számot megszorozzuk kettővel (a feleségekkel is 
számolva) akkor egy ágyra kb. 161 ember esett, tehát a vállalatnak jobb volt a 
kórházi férőhelyekkel való ellátottsága, mint az országos átlag, persze ez messze 
nem volt még elegendő. Ennek hangot is adtak egy kérés elutasításakor. A helyi 
rendőrkapitányság érdeklődött 1935-ben, hogy a rendőrlegénység családtagjait 
felvennék-e az acélgyári kórházba megfelelő térítési díjért? Azt a választ kapták, 
hogy hivatalosan csak 26 ágyuk van és ez a közel 2100 dolgozóra nézve nem 
sok, így az acélgyáriaknak kell fenntartaniuk az ágyakat, de sürgősségi esetben 
természetesen ellátják a rendőr családtagokat a szokásos 5.60 P napi költség 
megtérítése ellenében a kórházban, illetve, ha a beteg nem szállítható, külön 

55 MNL OL Z 371 112. csomó 321. tétel Személyzeti ügyek 1938.
56 MNL OL Z 371. 62. cs. S–451937. február 8. Dr. Dörflinger János levele a vezérigazgatóságnak 

és a válasz levél 1937. február 16.
57 MNL OL Z 371. 62. cs. 1935. nov. 22.
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műtéti költség felszámolása után az operációkat is elvégzik, ahogy megteszik 
ezt szükség esetén bárkivel.58 

A Rimamurányi vállalati kórházak „Salgótarjánban, Likéren, Ózdon és Korom-
pán a társláda tulajdonát képező, külön e célra emelt modern épületekben vannak elhe-
lyezve, a többi telepeken a társulat engedett e célra át megfelelő helyiségeket. A kórházak 
közül a kisebbek is zárt folyosóval, várószobával és orvosi rendelővel, fürdőszobával és 
klozettel vannak ellátva. […] A kórházakat rendszerint tágas udvar és szépen parko-
zott kert környezi, ahol az üldögélő betegek kellemes szórakozást találnak.” 59 Ózdi és 
a korompai kórházakban már 1918-ban is volt röntgen készülék és műtő, büsz-
kék voltak rá, hogy a vallás- és közoktatásügyi minisztériumi rendeletében fel-
vették őket a gyakorló kórházak sorába, tehát az orvostanhallgatók részben a 
Rima kórházaiban végezték gyakorlatukat. A  kórházak a legtöbb településen 
túlzsúfoltak voltak, ennek legfőbb oka, hogy a biztosítási reformok nyomán 
jelentősen kiszélesedett a kórházi ápolást igénybe vevők köre, de ez nem tar-
tott lépést az állami kórházépítésekkel. Szegénygondozással még főként csak 
a társadalmi egyesületek foglalkoztak, amelyek jelentős része felekezeti alapon 
jött létre. Gyáni Gábor véleménye szerint a magyarországi szociálpolitika a nyu-
gat-európai szinthez képest jóval fejletlenebb szinten állt. Ennek az volt az oka, 
hogy az államot nem hajtotta semmiféle kényszer vagy motiváció, és adottsá-
gai sem késztették a vállalatokra jellemző paternalista szociális gyámkodásra.60 
A  vállalatvezetés szempontjából tökéletességet sugalló képet Nagy Péter igye-
kezett a baloldali sajtó tudósításai, illetve a Párttörténeti Intézet munkatársai 
által készített interjúk alapján árnyalni, amely vállalkozás igen figyelemreméltó, 
hiszen az említett források, ha lehet, még részrehajlóbbak, mint a vállalatveze-
tés propagandaanyaga.61 Ez alapján a Népszava által megkérdezett fizikai mun-
kások a vállalatvezetés által biztosított nyugdíjat, az özvegyi és az árvaellátást is 
kirívóan kevésnek tartották, valamint azt is kifogásolták, hogy a társpénztár ve-
zetőségi tagjaira az igazgatóság tett javaslatot, a tagság pedig csak a javasolt sze-
mélyek közül választhatott. A lap szerint a munkásokban kétségeket ébresztett, 
hogy a megfelelő helyre kerülnek–e a bérükből történő levonások. A Népszava 
több cikkben is foglalkozott az ózdi munkások életével. A lap fő megállapítása 
Nagy Péter szerint az volt, hogy Ózdon a korszakban a munka- és életkörülmé-
nyek nem voltak kielégítőek. Egyik publicisztika egyenesen a Rima „ózdi rab-
szolgái”62 -nak nevezi az itt dolgozókat. A Népszava szerint a Rimánál dolgozók 
„minden pillanatban szembenéznek a halállal egy kiló kenyér áráért”, tehát nem tar-
tották kielégítőnek a munkásvédelemmel kacsolatos intézkedéseket sem.63 

58 MNL OL Z 371. 62. cs. 1935. nov. 22.
59 Rima 1913:  83.
60 Gyáni 1992: 5–16.
61 Az alábbi forrásokat Nagy Péter tanulmányából idézem: Nagy2012: 23.
62 A Rima ózdi rabszolgái között. Népszava 1928. október 7. 9.
63 Lakás- és közegészségügyi képek Rimáék birodalmából. Népszava 1928. október 10. 3.
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A következőkben ebből a kijelentésből elindulva kívánom megvizsgálni az 
élelmiszer üzletek árait, és a munkabéreket. A szociáldemokrata írások szerint 
az élelmezési üzlet a dolgozók bérezéséhez képest drága volt, nagy volt az elé-
gedetlenség velük szemben. A konkurenciát jelentő helyi kereskedők valóban 
állandóan kifogásolták az intézmény működését, problémájuk legfőbb okát 
abban látták, hogy a vállalat mesterségesen leszorította  az árakat és ennek kö-
vetkeztében egyenlőtlen versenyhelyzet alakult ki.64 Ezt igazolja egy konfliktus-
helyzet is 1938-ból. 

Az acélgyári borbélyüzlet árszabásait a vállalatvezetés utasítására átírták, 
mert panasz érkezett, hogy az árak túl alacsonyak a város más borbélyüzleteivel 
összevetve és félő, hogy a többiek tönkremennek az egyenlőtlen verseny miatt. 
Valójában még az 1938. április 1–jei emeléssel együtt is alacsonyabbak maradtak 
a telepi borbély árai, mint ahogy az a Salgótarjáni Borbély Szakcsoport számára 
kívánatos lett volna. Megnyugtatásul leszögezték, hogy a gyár alkalmazottain 
kívül más bizonyosan nem veheti igénybe a szolgáltatásaikat. A borbélyüzletet 
1927 óta Cserven Sándor vezette, aki a helyiséget és a villanyáramot ingyen kap-
ta, ezen felül évente 49 q kőszenet kapott 20 fillérért, ezért cserébe az érvényes 
árakat az üzletben mindig a vállalat vezetése állapította meg. A levelezés mel-
léklete egy árszabás is, amelyet a Salgótarjáni Borbély és Fodrász Szakcsoport 
állapított meg. Ezt összevetettem az acélgyári borbélyüzlet 1938–as áraival.65 Az 
árakat fillérben adtam meg. (100 fillér = 1 pengő)

64 Idézi Nagy 2012: 29. 
65 MNL OL Z 371 60. csomó S – 27. t.
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Az ábra alapján világosan látszik, milyen jelentős különbségek voltak a városi és 
az acélgyári borbélyüzlet árai között, amely nem azért jelentett bevételi kiesést a 
többi borbély számára, mert a város lakói az acélgyári borbélyhoz jártak volna, 
hanem mert az acélgyáriak nem mentek még véletlenül sem más borbélyhoz. 

A következő ábrán az 1938-as élelmiszerárak országos átlagát vetettem ösz-
sze az élelmezési üzlet ugyanezen évi áraival. (Az árakat itt is fillérben adtam 
meg.)

Jól látható, hogy a vállalati élelmezési üzlet árai66 alatta maradtak az átlagos kis-
kereskedelmi áraknak.67 A Borbély Szakcsoport mellett a település acélgyári ko-
lónián kívüli élelmiszer kiskereskedőit, ha lehet, még hátrányosabban érintette 
a vállalati élelmezési üzletek léte, hiszen a városi lakosság jelentős hányadát ki-
tevő acélgyári alkalmazottak vásárlóerejétől egyértelműen megfosztotta őket az 
alacsonyabb árszabással rendelkező „magazin”. 

A következő ábrán a Rimamurány–Salgótarjáni Vasmű Rt. 1938-as bérátla-
gát68 vetettem össze a Statisztikai Évkönyv69 ugyanazon státuszaira meghatáro-
zott országos átlagával (fillérben).

66 MNL OL Z 371 121. cs. A  Magyar Gazdaságkutató Intézet 1939. február hó 28-án lezárt 
gazdasági helyzetjelentésének „Belföldi indexszámok” táblázata alapján készített ózdi statisztika: 
Öttagú munkáscsalád heti élelmiszer költsége az élelmezési üzlet árai alapján

67 Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal: Magyar Statisztikai Évkönyv, Athenaeum, Buda-
pest, 1938.

68 MNL OL Z 371 72. cs. Munkabérkimutatások – Átlagos kereset óránként
69 Magyar Statisztikai Évkönyv 1938.
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Ez alapján megállapítható, hogy amennyiben 1938-ban egy kiló kenyér 34 fillér 
(0,34 Pengő) volt az élelmezési üzletben és a legrosszabbul fizetett napszámos 
nő 42 fillért (0, 42 Pengőt) keresett óránként, illetve egy átlagos szakmunkás 74 
fillért (0,74 Pengőt), akkor óránként jelentősen többet kerestek, mint egy kiló 
kenyér ára. Ezzel szemben, egy átlagos pesti gépipari napszámos nő 25 fillért 
(0,25 Pengő) keresett óránként, illetve egy átlagos szakmunkás 55 fillért (0,55 
Pengő) és egy kiló kenyér pedig 38 fillér volt (0,38 Pengő), tehát jelentősen rosz-
szabbak voltak a megélhetési viszonyaik.70 

Mindezek mellett a gyár által nyújtott természetbeni juttatások is jelentősek 
voltak, amelyek nagyobb arányban illették meg a kolóniai lakosságot, mint a 
máshol élőket. A béren kívüli jövedelmek a fizetés 2–5%át tették ki. A munká-
sok a gyár kolóniáján felépített házakban lakásokat kaptak, amelyekben egé-
szen nyugdíjazásukig, vagyis munkaképességük megszűnéséig lakhattak, majd 
el kellett hagyniuk azt. A  lakások elosztása az alkalmazottak szolgálati idejé-
nek, munkateljesítményének, családi állapotának figyelembevételével történt. 
A  munkáslakóházak a korszak építészeti színvonalának megfelelő, jó minő-
ségű, téglafalú épületek voltak. A lakások nagysága, komfortfokozata, tulajdon-
joga és távolsága a gyártól jellemezte lakója szakmai elismertségét, beosztását 
és persze azt, hogy mióta állt a gyár szolgálatában.71  Lakbért nem kértek tőlük, 

70 Magyar Statisztikai Évkönyv 1938.
71 A kolónia épített környezetét részletesen ismertettem az alábbi tanulmányban: Várkonyi–

Nickel 2015.
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csak a fenntartási költségek bizonyos hányadát kellett megtéríteniük, amelyek-
be a szemétszállítás és a kéményseprés díja is beletartozott. 

Az alábbi három táblázatban látható, milyen természetbeni javadalmazás-
ra volt jogosult 1934-ben egy – egy vállalati munkás Ózdon, Salgótarjánban és 
Borsodnádasdon.72

táblázat 1.

72 MNL OL Z371 111. csomó
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táblázat 2.

táblázat 3.

A  táblázatokból kitűnik, hogy a lakbér megegyezett mind a három telepen. 
Egy szobás lakásért havi 1 pengőt, két szobás lakásért havi 2 pengőt kellett fi-
zetni. A  tüzelőjárandóságban jelentős különbségek mutatkoztak. Ózdon és 
Borsodnádasdon több szenet kaptak, mint Salgótarjánban és Ózd volt az 
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egydüli telep, ahol „bizonyos előmunkások” ingyenesen tüzifát is kaphattak, 
a többi helyen beszerzési áron juthattak hozzá a lakosok. Miután Ózd volt a 
legnagyobb ipartelepe a vállalatnak, érthető, hogy ott voltak a legdifferenciál-
tabb viszonyok is. A tüzelő lakásonként, szobánként és a munkahelyi hierarchi-
ában elfoglalt rend szerint is szabályozva volt. Ezzel szemben Salgótarjánban 
és Borsodnádasdon csak azt vették figyelembe, hogy hány szobát kell fűteni 
vele egy szezonban. A villanyvilágítás, bár mind a három telephelyen ingyenes 
volt, Ózdon két darab 40 W-os égőt használhattak lakásonként a munkások, 
Salgótarjánban két darab 25 W-os égőt, Borsodnádasdon pedig mindössze egy 
darab 25 W–os égőt. A lakásokhoz tartozó földterület nagyságában is különb-
ségek mutatkoztak. Ózdon minden telepi munkás körülbelül 77 négyszögöl 
földet kapott, Salgótarjánban csak azok kaptak földet, akiknek a lakásukhoz 
nem tartozott külön kert és a föld területe körülbelül 25 négyszögöl lehetett, 
Borsodnádasdon pedig csak abban az esetben kaphattak földet a munkások, ha 
az közvetlenül a telepi lakás mellett terült el, ebben az esetben viszont akár 140 
négyszögölön is gazdálkodhattak. 

Fontos kérdés, hogy a felsorolt javadalmazásért mennyit és milyen munkakö-
rülmények között kellett dolgozniuk? Az első elfogadott okmány, amely a 8 órás 
munkaidőt, illetve a maximum 48 órás munkahetet rögzítette 1919-ben látott 
napvilágot, de a 8 órás munkanap általánossá válásához nem volt elegendő egy 
törvényi rendelkezés. Bár a Rimamurányi vállalatnál a munkaidőről az 1918. de-
cember 19-én kelt 91. sz. rendelet valamint az 1919. jan. 11-én kelt 11. számú vég-
rehajtási utasítás alapján rendelkeztek,73 a két világháború közötti időszakban 
bizonyos területeken megmaradtak a 12 órás műszakoknál. 

Ózdon 1938-ban már általános volt a 8 órás munkaidő és csak kivételes ese-
tekben lépték túl. Ugyanekkor Salgótarjánban volt olyan üzemegység, például a 
műhely, ahol heti 48 óra helyett 58 órát dolgoztak. A nyolc órás munkaidőt a sal-
gótarjáni üzemben 1939 elejére sikerült minden területen bevezetni. „A nyolcórás 
munkaidőre való fokozatos áttérés befejezést nyert és mindkét öntőde, a létszám szüksé-
ges és lehetséges megnövelésével, már az egész héten 8 órás műszakokban dolgozott.” 74 
A megszakítás nélkül dolgozó üzemekre nem vonatkoztak az ünnepnapi mun-
kaszünetről szóló előírások sem, az ünnepnap vagy vasárnap végzett munkát, 
mint túlórát felüldíjazták. A túlóráért, vagyis azokért az órákért, melyek a napi 
8 órai vagy a heti 48 órai munkaidőt meghaladták külön pótlékot fizettek, neve-
zetesen: köznapokon 25%, vasár- és ünnepnapokon pedig 50%.75  

73 MNL OL Z 371 121. cs. 1937.december 16. Kollektív szerződés a „szlovenszkói” bánya és kohó-
vállalatok szövetségének közreműködésével a Rimamurány Salgótarjáni Vasmű R.t. bányaigazga-
tósága valamint a pozsonyi kerületi bányatanács részvételével a csehszlovák bányászok szövetsége 
között I. Munkaidő

74 MNL OL Z 371 52. cs. heti jelentések 1939. március 2. hete
75 MNL OL Z 371 121. cs. 1937.december 16. II. Vasár– és Ünnepnapi munkák, túlórázás
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A fizetett szabadságra vonatkozólag az 1921. évi július hó 1-jén kelt 262. törv. 
gyüjt. sz. törvény alapján rendelkeztek,76 vagyis a munkásnak joga van 1–5 évig 
terjedő alkalmaztatás esetén 5 napi szabadságra, 5–10 év alkalmaztatás esetén 
7  nap szabadságra, 10–15 év alkalmaztatás esetén 10 nap szabadságra, 15 évet 
meghaladó alkalmaztatás esetén 12 nap szabadságra.  A munkásnak legkeve-
sebb 2 heti alkalmaztatás után igénye van legfeljebb 1 heti bérre, akkor is, ha 
személyét érintő fontos okból munkát nem végezhetett, amennyiben ezt szán-
dékosan vagy súlyos gondatlansággal maga nem idézte elő, ilyen súlyos ok lehe-
tett feleség szülése, temetés, esküvő, sorozás. 

A  munkakörülmények hasonlóak voltak, mint „a Pokolban”. Az izzó acél 
iszonyatos hőséget teremtett nem csak a kohókban, de a hengerművekben és 
a kovácsológyárban is. Minimális védőfelszerelés mellett, mondhatni puszta 
kézzel, egyszerű kézi szerszámokkal formázták az acélt, egyedül az emberi erő-
vel megmozdíthatatlan súlyok mozgatására használtak darukat. Nagy Péter az 
ózdi munkások munkakörülményeit vizsgálva megállapította, hogy a kohászok 
közül sokan szemidegsorvadásban szenvedtek, aminek következtében elveszí-
tették látásukat.77 

Bár hasonló adatokra Salgótarjánnal kapcsolatban nem bukkantam, mégis 
itt is feltételezhető az említett nagy hő következtében fellépő egészségkároso-
dás, mert a kórház rendszeresen rendelt a szemüvegek mellett műszemgolyó-
kat is.78 Az interjúk során sajnos nem sikerült információt szereznem, hogy 
minek következtében veszíthették el az acélgyári dolgozók a szemük világát, 
munkahelyi egészségkárosodással kapcsolatban egyedül a meleghengerművel 
kapcsolatban említették, hogy valakit „megfogott a tüzes kígyó” és utána lesán-
tult.79 Az említett baleset az acél hengerelése közben következett be, ugyanis 
a hengersoron áthaladó izzó acél „kígyót” a hengersor végén egy nagy fogóval 
az ún. fordító egy határozott és gyors mozdulattal megfordítva visszahelyezte a 
hengerek közé, hogy ismét áthaladva a soron kisebb átmérőjű és egyre hosszabb 
végtermék legyen. Ha nem sikerült időben megfognia, vagy a hengerek között 
folyamatosan előrehaladó nehéz, izzó vas kicsúszott a fogóból, akkor a mun-
káshoz érve életveszélyes égési sérülést okozott. Komolyabb betegségek, illetve 
testi fogyatékosságok közül az emlékezet egy angolkóros kisfiút őrzött meg, il-
letve három vak, vagy legalábbis nagyon gyengén látó embert. Interjúalanyaim 
a három vak közül az egyikről tudni vélték, hogy még az első világháborúban 
sérült meg, a másik kettőről nem tudták megmondani, hogyan veszítették el a 
látásukat. Mind a három látássérültet teljes munkaidőben foglalkoztatta a gyár. 
„Volt két vak, azok dolgoztak a gyárban, jöttek mindig a Liptay sorról és szögeket pakol-
tak a szögpakolóba. Szögeket raktak össze csillékre, vagonokba. Foglalkoztatta őket a 

76 MNL OL Z 371 121. cs. 1937.december 16. III. Fizetett szabadság
77 Nagy 2012: 23.
78 Például: MNL OL Z 371. 62. cs. S 45/3 1939. június 12.
79 Részlet a N. Gézával készített interjúból, 2014 (a szerző tulajdonában)
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gyár napi 8 órában és késő délután karon fogva mentek a kaszinóba, bottal jártak, úgy 
emlékszem.” 80 A második világháború előtt többnyire védőfelszerelés nélkül dol-
goztak az üzemrészlegekben. Beszélgetőparnereim hanghordozásából és gesz-
tusaiból arra következtettem, hogy ha volt is védőfelszerelés, valamiféle férfiúi 
virtusnak számított, hogy nem használták. 

A  budapesti királyi kerületi iparfelügyelőség rendszeres gyárvizsgálatokat 
tartott Salgótarjánban is, 1937. okt. 26-án81 és alapvetően jónak találta a mun-
kakörülményeket a salgótarjáni üzemben, de még így is 17 pontban kért jövő-
beni intézkedést a hiányosságokkal kapcsolatban. Munkavédelmi szempontból 
többször kifogásolta, hogy a gépek közelségére, működés közbeni veszélyeire ki 
kell helyezni figyelmeztető táblákat, valamint a 13. pont grafitceruzával alá van 
húzva: „A munkások részére több zuhanyfürdő, mosdó és öltöző épitendő, melyek előze-
tesen a kir. ker. iparfelügyelőségnél bemutatandók.” A vállalat a lehető leggyorsabban 
intézkedett az ügyben, az újabb üzemfürdők tervei még abban az évben elké-
szültek, 38 000 P költséget terveztek be a kialakításukra. A vasöntödei fürdőt 12 
700 P költségen kívánták megvalósítani. 

Mindent egybevetve a salgótarjáni acélgyárban dolgozni nagyon nagy kon-
centrációt és fizikai állóképességet igénylő, balesetveszélyes és kimerítő mun-
ka volt. Munka után a vállalat lehetőséget teremtett a rekreációra, pihenésre 
és revitalizációra. A munkásokat összetett kapcsolat fűzte a gyárhoz. Részben, 
mint munkás és munkáltató, részben mint bérlő és háztulajdonos álltak szer-
ződéses viszonyban egymással. Betegbiztosítással, balesetbiztosítással, nyugdíj-
intézettel, vállalati üdülőkkel, kórházakkal, árvaházzal és nyugdíjas teleppel 
állt a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. a munkásai, tisztviselői és család-
jaik rendelkezésére. Országos szinten a kötelező biztosítás megvalósulása és a 
munkavállalók, illetve a szakszervezetek problémáinak jelentkezése azt jelezte, 
hogy Magyarország is belépett a Bódy Zsombor által a „társadalom korának”82 
aposztrofált szakaszba. Mindeközben Salgótarjánban, a neves népi szociográ-
fus, Szabó Zoltán által csak „Rimamurányi birodalom”-nak nevezett kolónián, 
amely véleménye szerint „az iparvállalat diktatúrája alatt van” 83 az acélgyári mun-
kások, kielégítő komprumisszumként élték meg a hosszú munkaidőt és a vál-
lalat feltétel nélküli szolgálatát, hiszen az országos átlagnál jelentősen nagyobb 
anyagi, és szociális biztonságban éltek, családjukkal együtt.

80 „Azt, hogy Nagyapám hol kezdett el dolgozni nem tudom, de a balesetéig a meleghengersoron dolgozott 
2x12 órában. Egy esetben későn lépett ki a hurokból és a tüzes kígyó – megfogta a térde alatt. Gyógyulása 
után haláláig a ládagyárban dolgozott.” Részlet a N. Gézával készített interjúból, 2014 (a szerző tu-
lajdonában)

81 MNL OL Z 371 61. csomó Adó, illeték, segély ügyek 1937. okt. 26.
82 Bódy 2004: 28.
83 Szabó[1938]:152.
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„Általában az anyagi civilizáció minden eszközét felhasználják a táj szépítésére és 
arra, hogy a munkás érezze a vállalat gondviselését, melyért az csupán jó munkát és fiúi 
engedelmességet követel.” 84

A második világháborút követő kommunista diktatúra időszaka, a gyár álla-
mosítása és az államszocializmus kiépülése traumatikus viszonyokat teremtett 
az acélgyári kolónián. A mindezekből fakadó társadalmi és életmódbeli változá-
sok, és az életstratégiák átalakulása újabb és újabb kutatási témával szolgálnak 
a társadalomtörténészek számára.85
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